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Cozy Embrace Cardigan 

Kort om mönstret:
Detta mönstret finns i storlek 80-164 och är ett väldigt basic mönster på loose fit 
kofta. Den finns i 3 olika längder och de längre längderna har fickor. Mönstret 
passar bäst för tyger som inte är jättestela t.ex. tunnare jersey, viscosejersey, 
stickade tyger m.m.



Fler bilder på färdiga plagg läggs upp regelbundet på: 
Instagram: @madebyruni (använd gärna #madebyruni när ni lägger upp sydda plagg efter mina mönster)
 
Facebook: https://www.facebook.com/madebyruni/
          https://www.facebook.com/groups/madebyruni

Alla mina mönster finns att köpa på www.madebyruni.com och flera av de finns även som mönsterark om 
man tycker bättre om det än pdf.

För att värna om miljön har Made by Runi valt att inte trycka upp tusentals tutorials så därför finns de här:
www.patternsbyruni.wordpress.com

Juridiskt: 
När du köper ett mönster ingår du ett avtal med Made By Runi/Runi 
Arntsen. Avtalet är personligt och du får ej på något sätt dela med dig av eller sälja köpta pdf-mönster. 
Du som har köpt mönstret får använda det i privat och i kommersiellt bruk. Jag tillåter alltså även för-
säljning av plagg och jag vill att du skriver att det är ett Made By Runi mönster om du utgår från mina 
mönster. Du får producera i liten skala men ej be annan person/firma (massproduktion) producera åt 
dig. 

Om något känns oklart är du varmt välkommen att kontakta mig på 
www.facebook.com/madebyruni



Utskrift:
Skriv ut i verklig storlek och dubbelkolla kontrollrutan. För bäst resultat öppnar du fi-
len i adobe acrobat eftersom det ibland kan försvinna linjer om man skriver ut det ge-
nom webläsaren. Se till att det inte är i klickat som ”liggande” eller ”stående”, det ska vara 
automatisk placering så att det hamnar i mitten av rutan. Det finns klippmarkeringar 
både som linjer och trianglar som ska mötas och bli en fyrkant. Tejpa ihop det i ord-
ningen som visas på bilden. Man kan välja att skriva ut enskilda storlekar genom lager. 
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Tutorial Cozy Embrace Cardigan 

Glöm inte att lägga till sömnsmån. 

1. Klipp ut alla delar.

1. Vi börjar med fickorna. Vik ned en fåll kant, ca 1,5 cm, nåla fast.

2. Sy med stretchig, jag valde dekorsöm, men det fungerar lika bra med ex

tvillingnål.
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1. Nu lägger vi fickan ovanpå framstyckets nederkant.  

2. Fickans avigsida mot framstyckets rätsida. 

 

   

1. Lägg framstyckena räta mot räta med bakstycket, se till att fickan ligger 

ordentligt. Nåla ihop. 

2. Sy axelsömar och sidosömar. 
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1. Lägg ärm mudden räta mot räta och nåla ihop. Lägg den stora mudden räta mot 
räta och nåla ihop. I större storlekar behövs det ganska lång mudd och då 
måste man eventuellt skarva lite, man kan då försöka lägga skarven så den 
hamnar vid t.ex. axelsöm eller sidosöm. 

2. Sy ihop mudden och delarna. 

1. Vik ärm mudden så att avigsidorna möter varandra och ser ut som bild 1.

2. Stoppa in mudden i ärmen, så de ligger räta mot räta, och lägg sömmarna omlott.
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1. Nåla muddarna jämt runt ärmslutet.

2. Sy fast.

1. Vik den stora mudden så avigsidorna möter varandra.

2. Nåla fast räta mot räta.
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1. Sy fast.

2. På de kortare modellerna kan det vara snyggt att sticka ned sömen.

1. För att fickan ska hålla och sitta snyggt så behöver vi sy kanterna..

2. Bild 2 visar hur vi syr. Sy med raksöm och glöm inte att fästa.

Här ser ni sömmen  Ida Georgiou 
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